Yazım Kuralları
Sayfa Düzeni
Makalede, sayfanın sol kenarından 4 cm, diğer kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar
var ise, bu sınırlar içinde kalmalıdır. Tüm ilk sayfalarda (içindekiler, kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol
listeleri, önsöz, özetler, bölümler, kaynaklar, ekler v.b gibi) başlık için sayfa üst kenarından 5 cm
aşağıdan başlanır. Satırlar ‘iki yana yasla’ (justified) biçiminde yazılır.
Makale metni 1.5 aralıkla yazılır. Kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, kaynaklar,
ekler, metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar 1 aralıkta yazılır.
Alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en azından 2 satır daha sığdırılamıyorsa başlık da
sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk
satırı olarak (matbaacılıkta dul ve yetim denilen şekilde) yazılamaz.
Paragraflardan önce ve sonra 6 punto boşluk bırakılır. Paragraflar arasına boş satır konmaz.
Birinci derece başlıklardan önce 71 punto, sonra 18 punto boşluk bırakılır. İkinci derece başlıklardan
önce 18 punto, sonra 12 punto, üçüncü ve dördüncü derece başlıklardan önce ise 12 punto, sonra 6
punto boşluk bırakılır. Dördüncü dereceden daha alt derecede başlık kullanılmaz.

Yazı Biçimleri ve Punto
Makalede, konunun mahiyeti gereği, aktarma yapmak veya başka dilden ödünç alınmış kavramı
yazmak amacıyla Türk alfabesi dışındaki alfabelerin kullanılabilmesi saklı kalmak kaydıyla, Times New
Roman karakterleri kullanılmalıdır.
Dipnotlar için 10 punto, makale metni için Times New Roman 12 punto, makalenin çeşitli kısım,
bölüm, altbölümlerinin başlıkları için 14 punto kullanılmalıdır.

Özet (Abstract)
Özet veya abstract, makalenin kapsamını en özlü biçimde açıklayan kısımdır. Özette makalede
araştırılan sorun, araştırmada kullanılan işlem, yöntem ve teknikler ile sonuçlar sayfa başında
makalenin başlığı ve yazar adı belirtilerek Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi
geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Atıflar (Referans, Gönderme)
Makalede, başka kaynaklardan yapılan alıntılar, ya aynen aktarılır veya özü değiştirilmemek kaydıyla
tezi yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak verilir. Her iki durumda da, alıntı
yapılan kaynağa (metin, tablo,şekil ve benzeri dahil) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Bu konuda
aşağıdaki ilkeler uygulanır.

1. Kaynaktan aynen alınan bilgiler (quotation), çift tırnak içinde(“…..”) gösterilirler. Makaleyi
hazırlayanın, kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yaptığı alıntılar ise, çift
tırnak arasına alınmadan gösterilirler. Her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıf
yapılır ve atıfların her birine, bir birini izleyen numaralar verilir.
2. Makalede, kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi, örneğin cümle,
paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda,
cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini
göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta ile belirtilir.
3. Başka kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, kaynaklarda noktalama
işaretleri ve çeviri yanlışları dahil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da
tekrarlanır. Makale yazarı, kaynak metindeki yanlışlıkları düzelterek vermek isterse, o zaman
doğru bilgi, yanlış bilgiden hemen sonra bir parantez içinde gösterilir.
4. Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, makale metni
içinde verilirler. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son satırları ile makale metni arasında
en az çift aralıklı boşluk bırakılarak, alıntı ile metnin ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar
için, makale metninde kullanılan puntodan daha küçük punto kullanılır.

Referans Dipnotları İle İlgili Kurallar
Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta, eserle ilgili mevcut
bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla yer alır:
Yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan(veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt,
basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın
tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları.
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der Yayınları, 1992, s. 25.
Bülent Gökay, Bolşevizm İle Emperyalizm Arasında Türkiye, Çev. Sermet Yalçın, İstanbul, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, 1977, s.97.
Eğer referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa, yukarıdaki
bilgiler kısaltılarak verilir.
Aynı yapıta izleyen şekilde ikinci kez referans:
A.e.
Aynı yapıta, fakat farklı sayfasına referans:
A.e., s. 40.
Araya başka referanslar girildiğinde, Tanör’ün kitabına yeniden referans:
Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, s. 22. veya
Tanör, a.g.e., s.22.
Edite edilmiş kitapta makaleye referans:

Cemal Kafadar, “Osmanlı Siyasal Düşüncesinin Kaynakları Üzerine Gözlemler”, Tanzimat ve
Meşrutiyet’in Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004, s.30.
Süreli yayında makaleye referans:
Ernst E. Hirsch, “İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3 (EylülAralık 1987), s. 44.
Gazete makaleleri veya haberlerine referans:
Yeni Ziraat Gazetesi, Sayı:10 (1 Şubat 1337), s.16.
“Çiftçi Fırkası”, İkdam, 22 Kanun-i sani 1336, s.2.
Arşiv belgelerine referans:
BOA., İ. Şura-yı Devlet, 4434 (11 Şaban 1302/26 Mayıs 1885).
BOA., DH.MB.HPS., 33/20 (29 Cemaziyelahir 1336/11Nisan 1918).
Elektronik kaynağa referans:
John N.Berry , “Educate Library Leaders,” Library Journal, February 15, 1998 , (Çevrimiçi)
http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000. veya
Bill Crowley-Bill Brace, “A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?”, (Çevrimiçi)
http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000.
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Ekler:
Makalenin ek kısmında, metinle ilgili tablolar, formlar, anket sorularının listeleri, kolay
bulunamayacak belgelerin kopyaları, fotoğraf, harita vb. gibi malzemeler bulunur. Bu tür tek bir
malzeme için sadece bir ek, birden çok malzeme için de, gerekli görülürse, birden çok ek yer alır.
Ekler, birbirinden ayırt edilmesi gerekecek sayıda ise ya büyük Romen veya Arap rakamlarıyla,

birbirini izleyecek biçimde numaralanır. Her numaranın karşısına, Ek’in içeriğini belirten bir başlığın
konulması önerilir.
Ek’te yer alan bilgiler, başka kaynaklardan aktarıldığı takdirde, bu kaynaklara ilişkin referanslar
mutlaka belirtilmelidir.

Başlıkları Numaralandırma:
Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması örneği aşağıya çıkarılmıştır:

1. XXXXXX…………………………………………………………………………………….….
1.1. Xxxx Xxxx…………………………………………………………………………..
1.1.1. Xxxx Xxxx………………………………………………………….…
1.1.2. Xxxx Xxxx……………………………………………………………..
1.2. Xxxx Xxx………………………………………………………………………..….
2. Xxxx Xxxx…………………………………………………………………………………..…..
2.1. Xxxx Xxxx…………………………………………………………………………..
2.1.1. Xxxx Xxxx………………………………………………………..…..
2.1.2. Xxxx Xxxx…………………………………………………………….
2.2 Xxxx Xxxx……………………………………………………………………………

